Uchwała nr 63/2020/2021
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora
dr. hab. Andrzejowi Murzynowi

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ze
zm.) w związku z art. 179 ust. 1 i 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
ze zm.) Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu postanawia:
odmówić poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Andrzejowi Murzynowi.

UZASADNIENIE
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia 16 grudnia 2019 r., nr BCK-IO/RW-476/2018, uchyliła uchwałę Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 6 lutego 2018 r. odmawiającą poparcia wniosku
o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dr. hab. Andrzejowi Murzynowi i przekazała
sprawę do ponownego rozpatrzenia tej samej jednostce organizacyjnej.
W uzasadnieniu decyzji Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyjęła, że:
1) uzasadnienie uchwały Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych nie jest wyczerpujące ze
względu na poziom ogólności i brak precyzji; nie zostały określone przesłanki uznania,
że Kandydat nie spełnia wymagań określonych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm., dalej jako „ustawa o stopniach naukowych
i tytule naukowym”), czyli nie wskazano, czy Kandydat posiada osiągnięcia naukowe
znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym oraz nie
wykazano, czy zostały spełnione wymogi punktu 2 i 3 tego przepisu; brakuje informacji
o stanowisku recenzentów, jak i argumentów, dlaczego zostały przyjęte albo odrzucone;
2) posiedzenie Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych, podczas którego została podjęta
uchwała, odbyło się pod nieobecność recenzentów oraz bez merytorycznej dyskusji.
Ponownie rozpatrując sprawę, uwzględniono zmianę stanu prawnego. Zgodnie z art. 179 ust.
1 i 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), od dnia 1 października
2019 r. uchwałę w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora podejmuje senat

uczelni. Z tych względów postępowanie w sprawie prowadził Senat Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (dalej: Senat UAM).
Prowadząc postępowanie, Senat UAM uwzględnił również art. 138 § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze
zm.) w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym przyjmując, że
przytoczone wyżej wskazania Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów są wiążące przy
ponownym rozpatrzeniu sprawy.
Posiedzenie Senatu UAM w sprawie poparcia wniosku o nadanie Kandydatowi tytułu
profesora nauk społecznych zostało wyznaczone na dzień 25 stycznia 2021 r. Zgodnie z art.
31 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2020 r. poz. 85 ze zm.) zostało ono przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (Platforma MS Teams).
Na posiedzenie zostali zaproszeni członkowie Senatu UAM, recenzenci w postępowaniu:
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, prof. dr hab. Jadwiga Mizińska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, prof. dr hab. Joanna Rutkowiak – Olsztyńska Szkoła Wyższa, prof. dr hab.
Roman Leppert – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Józef
Górniewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Spośród zaproszonych recenzentów udział w posiedzeniu wziął prof. dr hab. Roman
Leppert. Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński nie
potwierdzili obecności. O swojej nieobecności poinformowali prof. dr hab. Joanna Rutkowiak
oraz prof. dr hab. Józef Górniewicz.
Obrady Senatu UAM w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi
Murzynowi tytułu profesora rozpoczęły się od przedstawienia przez prof. dr hab. Agnieszkę
Cybal-Michalską – Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, członka Senatu UAM:
a) stanu sprawy,
b) przebiegu posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 14
października 2020 r. w zakresie opinii dotyczącej poparcia wniosku o nadanie
Kandydatowi tytułu profesora nauk społecznych, wraz z dyskusją merytoryczną
w kwestii spełnienia przez Kandydata wymagań ustawowych do nadania tytułu
profesora (głos zabrali: prof. dr hab. Magdalena Piorunek, prof. dr hab. Zbyszko
Melosik, prof. dr hab. Andrzej Twardowski, prof. dr hab. Iwona Chrzanowska) oraz
uchwałą w przedmiocie zaopiniowania wniosku (w głosowaniu wzięło udział 56
członków Rady spośród 64 uprawnionych; oddano: 9 głosów za, 31 głosów przeciw,
16 głosów wstrzymujących się).
W toku dyskusji przeprowadzonej po wystąpieniu prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej
głos zabrał: prof. dr hab. Roman Leppert – recenzent w postępowaniu, prof. dr hab. Zbyszko
Melosik – członek Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika i prorektor UAM, prof. dr hab.
Andrzej Radziewicz-Winnicki oraz prof. dr hab. Jerzy Jaworski. Głosy uczestników dyskusji
dotyczyły kwestii spełnienia przez Kandydata wymagań ustawowych do nadania tytułu
profesora oraz prowadzonego postępowania.
Nikt więcej nie przedstawił głosów, uwag lub pytań.

Wystąpienie prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej oraz dyskusję podczas posiedzenia
Senatu UAM odzwierciedla wyciąg z protokołu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
Dyskusję podczas posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 14
października 2020 r. odzwierciedla wyciąg z protokołu posiedzenia stanowiący załącznik
nr 2 do uchwały.
Wyniki tajnego głosowania Senatu UAM w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu
profesora nauk społecznych dr. hab. Andrzejowi Murzynowi – głosowanie przeprowadzono
w systemie „Ankieter”:
Uprawnionych do głosowania: 59, obecnych na posiedzeniu w czasie podejmowania decyzji:
52, 8 głosów za poparciem wniosku, 31 głosów przeciw, 13 głosów wstrzymujących,
w wyniku czego Senat UAM odmówił poparcia wniosku dr. hab. Andrzeja Murzyna o nadanie
tytułu profesora nauk społecznych.

Załączniki do uchwały Senatu UAM nr 63/2020/2021:
1) wyciąg z protokołu V zwyczajnego posiedzenia Senatu UAM w roku akademickim
2020/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. – pkt 4;
2) wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia
14 października 2020 r. wraz z uchwałą 006/2020/2021/RNDP dotyczącą opinii
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Andrzejowi
Murzynowi.

Pouczenie:
Od uchwały Kandydat może wnieść odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej (art. 21
ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.
oraz art. 179 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.).
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rektor

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

